Dagsorden og referat

Dato: 26/9-17

Emne: MED-møde

Mødedeltagere: Sabrina, Helle, Jane og Trine
Afbud: Jens
Referent: Trine

Formål med mødet:
MED-inddragelse/ MED-indflydelse

Forbered: Læs dagsorden

Anvendelse af mødets resultat: I det videre arbejde i
ungdomsskolen
Referat kan findes på ungdomsskolens hjemmeside

Medbring: Dagsorden

Tid: 8.30-10.00

Sted: UC-Nord

Emne

Formål med punktet
(- hvad skal vi udrette?)

Proces
(hvordan behandler
vi emnet)

Varig
hed

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)

1.

Dagsorden

Godkende/ ikke godkende

5
min.

Vi justerede lidt i dagsordenen og gav plads til en generel
medarbejderstatus i en travl periode, hvilket er sat ind som punkt 2 i
referat. Brandkursus blev ligeledes placeret efter nyt ledelsesgrundlag i
Rebild

2.

Vi har travlt!

Løs runde og ’pusten ud’

20
min.

Det har været en hård opstart på ny sæson. Læringslokomotivet som en
stor opgave, der sætter pres flere steder i organisationen, da alle skal løbe
stærkere og stadig har samme opgaver. Der har ligeldes været stor pres
på knallertundervisningen med flere hold og rigtig mange telefonopkald fra
forældre og unge. Til RU møde d. 3/10 er der brug for dels en evaluering og
god energi i forhold til Læringslokomotivet – resultater, erfaringer etc. og
dels et fokus på ’vi har haft travlt – og hvad nu? Med fokus på, om vi kan
gøre mere for, at vi kan følge med – både når der er særlige tiltag og
generelt, når vi oplever travlhed. Evt. med fokus på struktur, prioritering
etc. Sabrina og Helle vil fortælle lidt om, hvordan de bruger bullet journal –
Kristine har ligeledes brugt noget tilsvarende.

3.

Trivselsundersøgelse

4.

5.

Status fra arbejdsgruppe ved
Helle og Sabrina

10
min.

Sabrina og Helle har aftalt tidspunkt for planlægning og selve afviklingen
bliver på RU-møde d. 14/11

Nyt
Orientering, drøftelse og aftale
ledelsesgrundlag i forløb
Rebild

25
min.

Der bliver orienteret om, at der skal laves nyt ledelsesgrundlag i Rebild
Kommune, som der skal gives input til fra institutioner etc. Det kommer på
RU-møde d. 31/10 (der er deadline samme dag), hvor vi skal lave nogle
foruddefinerede øvelser omkring ledelse i Rebild Kommune. MED har
besluttet at ledelsen (Trine og Jens) ikke deltager i første øvelse, da den
tager meget specifik udgangspunkt i ledelse lokalt og MED gerne vil give
mulighed for at tale uden at dem, man taler om, er enten interviewer eller
observatør. Alle deltager i øvelse to. Det er aftalt at hjælpespørgsmål til
øvelse 1 sendes ud sammen med dagsorden, så man har mulighed for at
forberede sig. Dagsorden ud i god tid – generelt! Og der må gerne tænkes
forberedelse ind til møderne. Vi talte ligeledes om, at vi på baggrund af
trivselsmåling og arbejde med ledelsesgrundlag – har lidt pres på vores
RU-møder. Vi har tidligere på RU-møde aftalt at tage et blik på samspillet
mellem vores aktiviteter og kerneopgave – altså gør vi det vi gerne vil og
på den rigtige måde. Denne proces starter vi på til RU-møde d. 28/11

Brandkursus

10
min.

Stor tilfredshed med brandkursus og stor ros til Ungecenter Øst’s
brandbekæmpelsesfacilitteter og skiltning ☺

Evaluering

6.

Drøftelse af 10
klasse i RU

7.

Evt. og næste
møde

Medinddragelse/medindflydels
e

15
min.

MED kan umiddelbart godt lide tanken om at stå for et 10. klasses tilbud, da
MED er af den overbevisning, at RU vil være gode til at løfte den
indholdsmæssige opgave. Men MED kan dog i praksis ikke se det afviklet i
RU på grund af finansieringsudfordringer (bekymring om at der ikke følger
midler ’nok’ med, hvorfor RU’s tilbud generelt vil blive udsultet) og RU
generelt ikke har et ophæng (IT-folk, pedel, skolesekretær, faglokaler etc.).
MED udtrykker bekymring for påvirkning af arbejdsmiljø, hvis en 10. klasse
placeres i ungecenter nord, hvor administrationen sidder, da der kun er et
fælles køkken / pausested, som ligeledes vil være frikvarter og pausested
for unge. Undervisningslokalet kan ligeledes kun rumme 16, hvorfor huset
skal ommøbleres om morgenen for at gøre plads til en hel klasse.. og
ommøbleres igen, når det skal gøres til et ungdomshus om eftermiddagen.
Begge dele kan ikke rummes samtidig. RU vil derfor ikke i sin nuværende
ramme og kapacitet kunne rumme 10. klasse, hvorfor der vil skulle stilles
nye lokaler til rådighed.

5
min.

Julefrokost! Ungecenter Øst har bolden og Helle vil gerne hjælpe! Sabrina
og Helle præsenterer årets tema og dato fastlægges på næste RU-møde!
Julelukning skal ligeledes sættes på dagsordenen.

